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  چکيده
  

چه و رشد اهير آللوپاتيك ترشحات ريشة گياهان زراعي سرمادوست بر ظهور گيبه منظور بررسي تأث

گردند، آزمايشي در آزمايشگاه اولية گياهان زراعي سورگوم، ذرت و سويا كه در تناوب با آنها كشت مي

 و يس کشاورزي پردي و داميتحقيقات بذر و گلخانه گروه زراعت و اصالح نباتات دانشكده علوم زراع

 ٣لوك كامل تصادفي با  دانشگاه تهران بصورت كرت دو بار خردشده و در قالب طرح بيعيمنابع طب

همراه ) گندم، جو، چاودار، نخود(گياهان زراعي سرمادوست : تيمارهاي آزمايش شامل. تكرار  اجرا شد

كشت بالفاصله پس (و تاريخ كاشت ) سورگوم، سويا و ذرت(، گياهان زراعي بهاره )نکاشت(با شاهد 

به ترتيب به عنوان عامل اصلي، ) ز آن هفته پس ا٤ و٢اهان سرمادوست،ي فيزيولوژيك گيدگياز پايان رس

درصد و سرعت (كليه صفات اندازه گيري شده .  در نظر گرفته شدنديعامل فرعي و عامل فرعي فرع

. تحت تاثير تيمارهاي آزمايش قرار گرفتند) يياهچه، ارتفاع بوته و وزن زيست تودة قسمت هوايظهور گ

 مورد ارزيابي داشت و سويا بيشترين حساسيت را چاودار شديدترين اثرات آللوپاتيك را بر گياهان

تأخير در كاشت گياه بعدي شدت اثر ترشحات ريشة گياهان زراعي . نسبت به دو گياه ديگر نشان داد

داري بر اي در كاشت گياه بعدي تاثير معني هفته٤سرمادوست را كاهش داد، بطوريكه تأخير 

اهچه گياهان مورد ارزيابي با يو سرعت ظهور گميانگين درصد . خصوصيات رويشي گياهان  داشت

همچنين روند افزايشي وزن زيست تودة .  فيزيولوژيك افزايش يافتيدگي هفته از پايان رس٤گذشت 

  .  گياهان مورد ارزيابي با گذشت زمان مشاهده گرديدييقسمت هوا

  

  .هچه، رشد اوليهاي گياهان سرمادوست، گياهان بهاره، ترشحات ريشه، ظهور گ:واژه هاي كليدي

  
  مقدمه

ها باعث در طي چند دهة گذشته استفاده از علف كش
هاي هرز به آنها و اثرات بروز مشكالتي نظير مقاومت علف

. ها بر سالمتي انسان و محيط گرديده استكشسوء علف
هاي جديد و كاهش مصرف بنابراين نياز به استفاده از روش

هاي مقاوم جاد گونهي، اهاي باالها به علت هزينهكشعلف

كش و خطرات آنها براي جانداران غير هدف بيش به علف
گردد و استفاده از قدرت ذاتي گياهان ياز پيش احساس م

شامل قدرت رقابت باال و توليد مواد آللوپاتيك بازدارنده 
ها  كشرشد، به عنوان گامي در جهت  كاهش مصرف علف

هاي آينده نسلو حفظ يك محيط زندگي سالم براي 
واژة آللوپاتي براي ). Duke, 1987(مطرح گرديده است 
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 براي بيان اثرات ۱۹۳۷ اولين بار توسط موليچ در سال
وي آللوپاتي . متقابل شيميايي در بين گياهان ابداع گرديد

را به اثرات زيان بخش اعمال شده از طرف گياهان عالي 
ن گونه ديگر زني، رشد و يا نمو گياهايك گونه بر جوانه

  بنابر اظهارات). Zand et al., 2004(تعريف كرد 
Lu & Yanar  (2004) در حدود ده هزار تركيب شيميايي 

ها و ساير توسط گياهان براي مقابلة با آفات، بيماري
 طيف وسيع  داشتنبه علتشود كه گياهان توليد مي

 دفاعي ةتوان اين مواد را عناصر چند منظورفعاليت مي
ها ، اسيدهاي آلي سادة قابل حل در آب، تانن. نمودتلقي 

ترپنوئيدها، فنوليك اسيدها و بنزوئيك اسيدها در زمرة 
باشند هاي ثانويه با خاصيت آللوپاتي ميانواعي از متابوليت

تاثير بارندگي و يا ها تحتو مواد آبشوئي شده از برگ
ناشي هاي ريزش مه، عصارة گياهان، بقاياي گياهي، فراورده

از تجزية ميكروبي آنها و ترشحات ريشه، به عنوان مواد 
 اندحامل تركيبات شيميايي آللوپاتيك شناخته شده

)Hejazi, 2000 .( در بسياري از گياهان زراعي كه هم
ها گردند، حضور و نقش بارز آللوكيميكالاكنون كشت مي
هاي هرز و كاهش تراكم آنها در محصوالت در كنترل علف

-  روش ازتمايل استفادهبه اثبات رسيده و با افزايش بعدي 
هاي شخم حفاظت شده و حفظ بقاياي گياهي در سطح 

نقاطي كه با كمبود آب و نزوالت آسماني  بويژه، خاك
-  نقش اين مواد آللوپاتيك در كنترل علف،مواجه هستند

 Chema et al (1998) ..گرديده استتر هاي هرز پر رنگ
اي پتانسيل يشگاهي و گلخانههاي آزماطي بررسي

زني و آللوپاتيكي عصارة آبي كاه و كلش گندم را بر جوانه
رشد پيچك صحرايي مشاهده كردند، كه عصارة آبي كاه و 

- داري در تمامي غلظت ها از جوانهكلش گندم بطور معني
در اين راستا  .زني و رشد پيچك صحرايي جلوگيري كرد

Jung et al. (2004)كردند كه عصارة آبي اندام  نيز گزارش 
هرز زني علف درصد از جوانه۵۹هوايي برنج به ميزان 

   .سوروف جلوگيري به عمل آورد
هاي زنده و بقاياي با اين وجود مواد مترشحه از اندام

هاي هرز، گياهي عالوه بر تأثيرات مثبت در كنترل علف
وب زني و رشد اولية گياهاني كه در تناتوانند بر جوانهمي

 بگذارند و از يگردند، اثرات منفزراعي با آنها كشت مي
ايجاد يك پوشش سبز يكنواخت در اوايل فصل رشد كه 
بتواند حداكثراستفاده از منابع محيطي را به عمل آورد، 
جلوگيري كرده و موجب كاهش ميزان عملكرد و بيوماس 

مقدار و چگونگي رهاسازي، محلول شدن و  .توليدي گردند
ري مواد آللوپاتيك در گياهان مختلف بسيار متغيير اثرگذا
باشد و مدت زمان الزم براي خنثي شدن اثر اين مواد مي

ها، بافت  همانند فعاليت ميكروارگانيزميبسته به عوامل
  خاك، شرايط اقليمي منطقه و رطوبت خاك متفاوت 

 كشت محصوالت زراعي از يباشد، بنابراين فاصلة زمانمي
تواند در ميزان و شدت تأثير مواد ناوب مييكديگر در ت

  آللوكيميكال آزاد شده بر ديگر گياهان موثر باشد
(Kruse & Strandberg, 2000).  

 ي توانمنديگندم، جو، چاودار و نخود، گياهاني دارا
حضور مواد آللوكيميكال در اندام هوايي و  آللوپاتيك بوده و

 ,Barnes & Putnam) زيرزميني آنها به اثبات رسيده است
1987; Chase et al.,1991; Mwaja et al., 1995; 

Narwal, 1996) . ،اين گياهان در تناوب با محصوالت بهاره
همچون سويا، سورگوم، ذرت و محصوالتي ديگري كه براي 

. گردندرشد و نمو نياز به آب و هوايي گرم دارند، كشت مي
د تاثير منفي توانبقاياي به جاي مانده از اين محصوالت مي

زني و رشد اولية گياهان بهاره مذكور اعمال بر جوانه
سازي بقاياي گياهي از سطح جمع آوري و خارج. نماييد

تواند تا مزرعه با هدف كاهش تأثيرات منفي آنها مي
حدودي مفيد باشد، وليكن در اغلب موارد ريشة محصوالت 

راي قبلي در خاك باقي مانده و با شخم و تسطيح زمين ب
هاي بهاره، زمينة محصوالت بعدي همراه با وقوع بارندگي

الزم را براي تجزيه و آزادسازي اين مواد در خاك فراهم و 
لذا با توجه . گرددزني و رشد آنها ميموجبات كاهش جوانه

به مطالب مذكور و لزوم شناسايي امكان وجود پتانسيل 
ر آنها بر ثيآللوپاتيك گياهان زراعي و تعيين چگونگي تأ

رشد و نمو گياهان، در اين تحقيق پتانسيل آللوپاتيك 
زني ريشة گياهان زراعي چاودار، جو، نخود و گندم بر جوانه

و رشد اولية سويا، سورگوم و ذرت كه عمدتاً در تناوب با 
  .گيرند، مورد ارزيابي قرار گرفتآنها قرار مي

  
  ها مواد و روش

 در ۱۳۸۴ ‐۱۳۸۵اين آزمايش در سال زراعي 
 و يآزمايشگاه تحقيقات بذر و گلخانه دانشكده علوم زراع

 دانشگاه تهران و يعي و منابع طبيس کشاورزي پرديدام
به منظور بررسي اثرات آللوپاتيك مواد ترشح شده از ريشة 
گياهان زراعي سرمادوست گندم، جو، چاودار و نخود بر 

سورگوم، اهچه و رشد اوليه  گياهان زراعي بهارة يظهور گ
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گردند، انجام ذرت و سويا كه در تناوب با آنها كشت مي
هاي دوبار خرد شده و در آزمايش بصورت كرت. گرديد

.  تكرار اجرا شد٣هاي كامل تصادفي با قالب طرح بلوك
) گندم، جو، چاودار، نخود(گياهان زراعي سرمادوست 

رقم (، گياهان زراعي بهاره سورگوم )نکاشت(همراه با شاهد
دورگ سينگل کراس (و ذرت ) رقم كالرك(، سويا )كيميا
كاشت بالفاصله پس از : زمان اول(و تاريخ كاشت ) ٧٠٤

 و برداشت گياهان يکيولوژيزي فيدگيپايان رس
كاشت دو هفته پس از پايان : سرمادوست، زمان دوم

 فيزيولوژيك و برداشت گياهان سرمادوست، زمان يدگيرس
ايان رشد فيزيولوژيك و   هفته پس از پ٤كاشت : سوم

به ترتيب به عنوان عامل ) برداشت گياهان سرمادوست
 در نظر گرفته ياصلي، عامل فرعي و عامل فرعي فرع

   و ياهان سرمادوست، گياهان مورد ارزيابيگ. شدند
 ي و فرعي، فرعي اصليها کشت بترتيب در کرتيهاتاريخ
  . قرار گرفتنديفرع

هاي سفالي كه ر گلدانبراي اجراي اين طرح ابتدا د
 ۱۸۷۵حاوي خاك با بافت رسي لومي و با وزن تقريبي 

 بذر از هريك از گياهان زراعي ۵گرم بودند، تعداد 
ها در سرمادوست كشت و پس از استقرار كامل، تعداد بوته

هر گلدان به دو عدد تنک و در خارج از گلخانه تا پايان 
پس از . دند فيزيولوژيك بطور يكسان آبياري شيدگيرس

ها به گلخانه انتقال  فيزيولوژيك كليه گلدانيدگيپايان رس
هاي هوايي هريك يافتند و پس از حذف و برداشت قسمت

بندي شده از گياهان زراعي سرمادوست طبق برنامة زمان
.  در آنها کشت شدندي گياهان بهاره مورد ارزيابيبذرها

 ي زراعشايان ذکر است که تيمار شاهد بدون کشت گياه
 گياه يدر نظر گرفته شد، تا اثر گياهان سرمادوست بر رو

  . با شاهد مقايسه گردديبعد
اهان مورد يک از گي  هر يبه منظور تعيين تعداد بذرها

د، يگرديست در هر گلدان کشت ميباي که ميابيارز
 اين محيط کشت در.  تكرار انجام شد٣آزمايشي در 
متر ي سانت۹ به قطر  پتري استريل شدهيهاآزمايش ظرف

 واتمن شماره يک يبود که در کف آن يک عدد کاغذ صاف
بذرها جهت ضدعفوني به مدت . استريل شده قرار گرفت

ور  درصد غوطه۱۰م يت سديپوکلري ثانيه در محلول ه۳۰
سپس در هر ظرف . و بالفاصله با آب مقطر شستشو شدند

 داخل  عدد بذر سالم قرار داده شد و مجموع آنها در۲۵

 ۲۵زني روي زني مستقر و دماي اتاقك جوانهاتاقك جوانه
  . سانتي گراد ثابت شد درجه

زني هر يك از گياهان مورد با توجه به درصد جوانه
 درصد جوانه ۱۰۰سورگوم و ذرت (  روز ۷ارزيابي در مدت 

 بذر سالم و ۵و بر مبناي )  درصد جوانه زني۹۳زني و سويا 
 بذر سورگوم و ذرت ۵بذر سويا و  ۶زنده در هر گلدان 

 در هر تيمار پس از يگياهان مورد ارزياب. كشت گرديد
اهچه در ياستقرار كامل و تعيين درصد و سرعت ظهور گ

 روز در اين ۳۰حد دو بوته در گلدان تنك و به مدت 
مقدار رطوبت نسبي گلخانه در حدود . ها رشد يافتندگلدان
بت نگهداشته شد و  درصد در طول دورة آزمايش ثا۶۵

گراد  درجة سانتي۲۵ميانگين دماي گلخانه در روز حدود 
. گراد در نوسان بود درجة سانتي۱۷و در شب در حدود 

آبياري گياهان بهاره مورد ارزيابي با دست و بر اساس نياز 
  .گياه صورت گرفت

گيري شده در مورد گياهان    صفات رويشي اندازه
  : بارت بودند ازمورد ارزيابي به ترتيب ع

 يتعيين نسبت تعداد بذرها: اهچهيدرصد ظهور گ. ۱
 بذر ۵زده به كل بذور كشت شده براساس کشت جوانه

  . درصد در هر گلدان۱۰۰سالم با قوه ناميه 
تعيين ميانگين تعداد بذور جوانه : اهچهيسرعت ظهورگ. ۲

زده برحسب روز و پس از دو هفته از تاريخ کاشت با 
 ).  Maguire, 1962(فرمول ماگوير استفاده از 

n
dnSER

ii
∑

∑
=

1  

  
SER1 = اهچه، يسرعت ظهور گni  =يتعداد بذرها 

ام و  iتعداد روز تا شمارش=  diام، nظاهر شده در روز 
n= تعداد کل بذور  
  گيري از قاعده تا آخرين گره ساقهاندازه: ارتفاع بوته. ٣
تعيين ميانگين وزن : هاي هواييتودة قسمتزيست. ٤

ها پس از پايان هاي هوايي شامل ساقه و برگقسمت
  روزه٣٠دوره 

هاي حاصل از اندازه گيري صفات تجزيه و تحليل داده
قبل از انجام تجزية .  گرديدانجام Mstatcتوسط نرم افزار 
براي نرمال . ها، نرمال بودن آنها بررسي شدواريانس داده
مقايسة .  استفاده گرديدMinitab ها از نرم افزاربودن داده

                                                                                         
1. Seedling emergence rate  
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اي دانكن در ميانگين هر صفت به كمك آزمون چند دامنه
  .  درصد انجام شد۵سطح احتمال 

 
   بحث نتايج و 

مواد آللوپاتيك بازدارندگي  راث  بيانگر بدست آمدهنتايج
چاودار، (ترشح شده از ريشة گياهان زراعي سرمادوست 

  روي خصويات رويشي گياهان بهارة  بر)گندم، جو و نخود
 مواد آللوپاتيك .)۱جدول(در اين آزمايش بود مورد ارزيابي 

هاي شاخصترشح شده از ريشة گياهان سرمادوست 
ثير قرار داد و أت تحت راارزيابي مورد گياهانمختلف رشد 
موجب  نسبت به شاهد  راهادار اين شاخصكاهش معني

 مورد گياه با اين وجود ميزان اين كاهش بسته به .شد
  .گيري شده متفاوت بودارزيابي و صفت اندازه

  اهچهيدرصد ظهور گ

و برهمكنش آنها بر در صد ي اصلي  تيمارهاةاثر كلي
 دار گرديدمعنيگياهان مورد ارزيابي  اهچهيظهور گ

اهچه گياهان ين درصد ظهور گيانگيكمترين م. )۱جدول(
ظهور  ).۲جدول(بهاره در تناوب با چاودار بدست آمد 

از حساسيت باالتري نسبت به سويا  يها بذراهچهيگ
مواد آللوپاتيك ترشح شده از  و ديگر برخوردار بود ةدوگون

  كاهشريشة تمامي  گياهان زراعي سرمادوست منجر به
 نسبت به شاهد ها اين بذراهچهيظهور گدار درصد معني
داري واكنش معنيبا اين وجود سورگوم و ذرت . گرديد

مواد مترشحه از ريشة گندم به لحاظ درصد نسبت به 
ظهور كمترين درصد . نداز خود نشان نداداهچه يظهور گ

بدست سويا در تناوب با چاودار و نخود  ياهچه بذرهايگ
  ذرت واي را روي كننده  اثرات محدودياهان گكه اين، آمد

روند تغييرات درصد ظهور . ند نيز اعمال نمودسورگوم 
اهچه ذرت و سورگوم در تناوب چاودار و گندم مشابه يگ

 ذرت ياهچه بذرهايبود، وليكن حساسيت درصد ظهور گ
به مواد آللوپاتيك ترشح شده از ريشة جو و نخود نسبت به 

اير مطالعات انجام گرفته در اين س. سورگوم بيشتر بود
زمينه نتايج مشابهي را گزارش نموده و نقش مؤثر مواد 

هاي زنده و بقاياي گياهي بر آللوپاتيك آزاد شده از اندام
  زني گياهان همراه، گياهان كه در تناوب قرار جوانه
هاي هرز مورد تأييد ويژه در كنترل علفه گيرند و بمي

 ;Duke, 1986; Kruse & Strandberg, 2000)اندقرار داده

Lu & Yana, 2000).  Perez et al.  (1993)  گزارش كردند
كه تراوش هيدروگزاميك اسيدها از ريشة چاودار موجب 

همچنين . هاي هرز گرديد درصدي تراكم علف۸۳كاهش
اي گروهي از محققان، بقاياي بر اساس تحقيقات مزرعه

توانند بطور مؤثري جوانه هاي آن ميچاودار و آللوكيميكال
 ۸ تا ۴خروس را به مدت اهچه تاجيه گي و رشد اوليزن

  هفته بسته به شرايط آب و هوايي كنترل كنند
(Nawal, 1996) .Abbasdokht & Chaichi (2003) 

گزارش كردند كه افزايش مقدار كاه و كلش ارقام نخود در 
زني سورگوم و سويا كاهش درصد جوانه به خاك منجر

اثرات مشاهده شده ناشي از فعاليت رسد به نظر مي. گرديد
خير يا جلوگيري از أ بصورت تمواد آللوپاتيكي كه غالباً

 اين مواد بر ةناشي از اثرات اوليبذر بروز نموده، زني جوانه
 حياتي همانند يهاواكنش. متابوليكي باشد يواکنشها

پذيري ها، پايداري و نفوذ تقسيم سلولي، توليد هورمون
 ةتوانند به عنوان هدف و نقط مي...غشاء، فتوسنتز، تنفس و

  . (Hejazi, 2000) للوپاتيك مطرح باشندآاثر براي مواد 
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اهچه گياهان مورد ارزيابي در يميانگين درصد ظهور گ
 فيزيولوژيك يدگيتيمار كشت بالفاصله پس از پايان رس

 هفته پس ازپايان ۴ و ۲(نسبت به تيمارهاي ديگر 
داري را نشان داد و كاهش معني)  فيزيولوژيكيدگيرس

 ۴ و ۲مگام با تأخير اهچه آنها هيافزايش درصد ظهور گ
اي در  هفته۴ و ۲تأخير . اي در كاشت مشاهده گرديدهفته

اهچه يكاشت موجب افزايش ميانگين درصد ظهور گ
گياهان مورد ارزيابي در تناوب با گندم، چاودار و جو 
گرديد و اثرات آللوپاتيك آنها بر گياهان مورد ارزيابي 

 يدگين رسبا اين حال گياه نخود از پايا. كاهش يافت
 هفته تأخير در كشت اثرات آللوپاتيك ۲فيزيولوژيك تا 

خود را حفظ نموده و اثرات منفي آن بر درصد ظهور 
  .اهچه گياهان مورد مطالعه محسوس بوديگ

 در ميان گياهان مورد ارزيابي سويا بيشترين ميزان 
 ۱۹ش ياهچه را داشت و افزايتغييرات درصد ظهور گ

ر  در ي تأخيا هفته۴مار يدر تاهچه را ي ظهور گيدرصد
رات در سورگوم و يين تغيشدت ا. خ کاشت نشان داديتار

 ي در زمان کاشت رويا هفته۴ر يذرت کمتر بود و تأخ
مواد آللوپاتيك . اهچه آنها چندان مؤثر نبوديدرصد ظهور گ

آزاد شده از بقاياي گياهي مدت زمان معيني قادر به بقاء و 
باشند و مدت زمان الزم براي ميتداوم عمل خود در خاك 

ر فعاليت ي نظيخنثي شدن اثر اين مواد بسته به عوامل
ها، بافت خاك، شرايط اقليمي منطقه و ميكروارگانيزم

 ,Kruse & Strandberg)باشدرطوبت خاك متفاوت مي

رسد  كشت محصوالت زراعي بنابراين  به نظر مي. (2000
ر ي نظيبا توجه به عواملبا رعايت فاصلة زماني از يكديگر و 

  خصوصيات ژنتيكي گياهان و شرايط اقليمي منطقه 
تواند تا حدود زيادي در كاهش تأثيرات منفي مواد مي

  .آللوپاتيك آزاد شده از آنها مؤثر واقع گردد
  اهچهيسرعت ظهور گ

كلية تيمارهاي اصلي و برهمكنش آنها داراي اثر 
 مورد ارزيابي اهچه گياهانيداري بر سرعت ظهور گمعني

زني گياهان مورد كمترين سرعت جوانه). ۱جدول (بودند 
سرعت ). ۲جدول (ارزيابي در تناوب با چاودار بدست آمد 

 سويا نسبت به دو گونة ديگر كمتر بود و يزني بذرهاجوانه
بيشترين حساسيت را نسبت به مواد آللوپاتيك ترشح شده 

واكنش گياهان بهاره . از ريشة گياهان از خود نشان داد
مورد ارزيابي نسبت به مواد آللوپاتيك ترشح شده از ريشة 

اثرات . گياهان زراعي سرمادوست با يكديگر تفاوت داشت

 ترشح شده از ريشة گندم بر سرعت ظهور بازدارندة مواد
اهچه سويا كامالً محسوس و بارز بود، ولي در خصوص يگ

اين نتايج . سورگوم و ذرت تفاوت شديدي مشاهده نشد
بيانگر حساسيت باالي سويا به مواد آللوپاتيك آزاد شده از 

  .  باشدهاي گندم ميريشه
اهان سرمادوست تأثير يگ تأخير در تاريخ كاشت

اهچه گياهان مورد ارزيابي يداري را بر سرعت ظهور گنيمع
اي در تاريخ كشت موجب افزايش  هفته۴داشت و تأخير 
. اهچه گياهان بهاره نسبت به شاهد گرديديسرعت ظهور گ

شدت اثر مواد آللوپاتيك با گذشت زمان تحت تأثير 
يابد و شدت حساسيت هاي خاك كاهش ميميكروارگانيزم

رزيابي و مدت زمان ماندگاري مواد گياهان مورد ا
كند آللوپاتيك در خاك، چگونگي واكنش آنها را تعيين مي

)Kruse & Strandberg, 2000 .( تأخير زماني در كاشت
هاي متفاوتي را بر روي سرعت ظهور گياهان بهاره واكنش

اهچه آنها در قبال گياهان زراعي سرمادوست در بر يگ
- هفته در كشت تأثير معني ۴ و ۲در ذرت تأخير . داشت

اهچه آنها نداشت و اختالف يداري را بر سرعت ظهور گ
با اين . داري در اين صفت با شاهد مشاهده نگرديدمعني

 هفته از برداشت گياهان سرمادوست ۴وجود  گذشت 
اهچه بذور سويا و يدار سرعت ظهور گموجب افزايش معني

ياهان اهچه گيميانگين سرعت ظهور گ. سورگوم گرديد
مورد ارزيابي در تناوب با گندم و جو با گذشت زمان از 

 فيزيولوژيك و كاهش  اثر اللوپاتيك آنها بر يدگيپايان رس
گياهان مورد ارزيابي افزايش  يافت كه اين پديده نشان 
دهندة عدم پايداري و تجزية مواد آللوپاتيك آزاد شده از 

 قدرت در خصوص نخود و چاودار. باشدريشة آنها  مي
حفظ و پايداري مواد آللوپاتيك بيشتر بود، بطوريكه با 

 فيزيولوژيك يدگي هفته از پايان رس۲گذشت مدت زمان 
اهچه بذور يهمچنان اثرات منفي خود را بر سرعت ظهور گ

اهچه گياهان مورد يميانگين سرعت ظهور گ. حفظ نمود
 ۲ارزيابي در تناوب با چاودار و نخود در تيمارهاي شاهد و 
 ۴هفته پس از برداشت با هم برابر بود، وليكن در تيمار 

   فيزيولوژيك افزايش يدگيهفته پس از پايان رس
ثير أ تحت تاهچهيظهور گكاهش سرعت . داري يافتمعني

تواند به عنوان  مواد آللوپاتيك موجود در بقاياي گياهي مي
  گياه بعدي با در كاهش قدرت رقابتمنفي فاكتوري 

عنوان و كاهش ميزان استقرار اولية آنها  هاي هرزعلف
  ).Martin et al., 1990 (گردد
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  ارتفاع بوته

 اثر يکلية تيمارهاي اصلي و برهمكنش آنها دارا
دار بر روي ارتفاع گياهان مورد ارزيابي بودند يمعن

كمترين ارتفاع بوته در تناوب با چاودار و نخود ). ۱جدول(
ورد ارزيابي در تناوب با كاهش ارتفاع گياهان م. بدست آمد

دهندة شدت اثر آللوپاتيك تواند نشانيم گياهان مذكور
. باشدي ماين گياهان نسبت به ديگر گياهان سرمادوست 
ترين و ذرت از ميان گياهان مورد ارزيابي سويا داراي كوتاه

واكنش منفي گياهان مورد . بلندترين ارتفاع بوته بودند
سرمادوست تا حدود زيادي ارزيابي نسبت به گياهان 

  يكسان بود و تقريبا تمام گياهان بهاره، بيشترين 
العمل منفي را در تناوب با چاودار از خود نشان عكس

دادند و گندم و جو كمترين اثر آللوپاتيك را روي ارتفاع 
  .بوته داشتند

تأخير در تاريخ كاشت تأثير محسوسي بر ارتفاع بوتة 
داري ميان شت و تفاوت معنيگياهان مورد ارزيابي ندا

عكس العمل ذرت و . شاهد با ديگر تيمارها مشاهده نگرديد
 ۴ و ۲سويا به تاريخ كشت چندان محسوس نبود و تأخير 

اي در تاريخ كاشت موجب افزايش  ارتفاع بوتة آنها هفته
خ کشت ارتفاع ير در تاري هفته تأخ۴کن با ينگرديد، ول

. افتي يداريش معنيفزامار شاهد ايسورگوم نسبت به ت
شديدترين اثرات آللوپاتيك بر روي ارتفاع بوته گياهان 
مورد ارزيابي در تناوب با چاودار و نخود بدست آمد و 

 هفته در تاريخ كشت بعد از چاودار و نخود  ۴ و ۲تأخير 
نتوانست تأثير محسوسي بر ارتفاع بوته گياهان بهاره اعمال 

ميانگين ارتفاع بوتة گياهان نمايد  اين در حالي است كه 
 هفته پس از ۲بهاره در تناوب با گندم و جو و در تيمار 

به . داري را نسبت به شاهد نشان دادبرداشت افزايش معني
رسد چاودار و نخود اثرات بازدارندة خود را قبل از نظر مي

 فيزيولوژيك در خاك باقي يدگيزمان به پايان رسيدن رس
.  هفته بعد نيز ادامه داشته است۴تا گذاشته و اين اثرات 

 اظهار Chaichi & Edalatifard (2004)ن خصوص يدر ا
ن هفته ياه تا چندي نخود سيهاني از اليداشتند که برخ

 خود را حفظ نموده و مانع از ۀپس از برداشت، اثر بازدارند
  .دنديا گردياهان سورگوم و سويش ارتفاع گيافزا

  وايي  قسمت هاي هۀوزن زيست تود

- اثر تيمارهاي اصلي و برهمكنش آنها بر وزن زيست
دار بود هاي هوايي گياهان مورد ارزيابي معنيتودة قسمت

تودة گياهان مورد ارزيابي ميانگين وزن زيست). ۱جدول(

ها كه بعد از چاودار كشت شده بودند نسبت به ديگر گونه
 توده را طي دورة آزمايشذرت بيشترين زيست. كمتر بود

خصوصيات . در مقايسه با دو گياه زراعي ديگر توليد كرد
ژنتيكي و حساسيت كمتر اين گياه نسبت به مواد 
آللوپاتيك ترشح شده توسط ريشه گياهان سرمادوست 

. كننده نتايج بدست آمده باشدتواند تا حدودي توجيهمي
كمترين زيست توده در سويا و در تناوب با چاودار بدست 

اي را بر اه همچنين اثرات محدود كنندهآمد كه اين گي
توان بطور كلي مي. تودة ذرت و سورگوم اعمال نمودزيست

نتيجه گرفت كه تقريباً تمام گياهان زراعي سرمادوست 
تودة توليدي در گياهان مورد ارزيابي را نسبت وزن زيست

تودة گياهان بهاره كاهش زيست. به شاهد كاهش دادند
وب با گياهان سرمادوست ممکن است مورد ارزيابي درتنا

 از ترشح مواد آللوشيميايي از اين گياهان و يناش
حساسيت رشد اولية گياهان مورد ارزيابي به اين مواد 

اهان ي توسط گييهرچند جذب عناصر غذا. باشد
گر ي به عنوان د تواندي مC/N يا نسبت بااليسرمادوست و 

هاره مورد اهان بي گۀست توديعوامل مؤثر بر کاهش ز
  .  مطرح گردديابيارز

تاريخ كاشت گياهان زراعي بهاره تأثير كامالً محسوسي 
 هفته از برداشت ۴تودة آنها داشت و با گذشت بر زيست
تودة گياهان ، مقدار عملكرد زيستسرمادوستگياهان 

كشت بالفاصله پس از (مورد ارزيابي نسبت به شاهد 
افزايش عملكرد . افزايش يافت) برداشت گياهان پاييزه

 تواتد ي هفته م۴تودة گياهان مورد ارزيابي پس از زيست
نشان دهندة كاهش اثرات مواد آللوپاتيك ترشح شده از 

احتماالً با گذشت زمان به . ريشة گياهان سرما دوست است
  شود و هاي خاك فرصت كافي داده ميميكروارگانيزم

شة گياهان توانند اثرات منفي مواد ترشح شده از ريمي
اثر  C/Nنکه بر نسبت يا ايسرمادوست را خنثي نمايند، 

تودة گياهان بهاره در ميانگين عملكرد زيست. گذارنديم
 هفته پس ۴ و ۲تناوب با گندم، جو و نخود در تيمارهاي 

 فيزيولوژيك با هم برابر بود، وليكن تأخير يدگياز پايان رس
ودة گياهان تدار زيستاي موجب افزايش معني هفته۲

شدت تداوم اثرات . مورد ارزيابي نسبت به شاهد گرديد
تودة گياهان نسبت منفي اللوپاتيك چاودار بر وزن زيست

اي  هفته۴ و ۲هاي پاييزه كمتر بود و تأخير به ديگر گونه
تودة گياهان مورد دار وزن زيستموجب افزايش معني

 گياهان مورد ش ارتفاعيبا توجه به عدم افزا. ارزيابي گرديد
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 تودة ارزيابي در تناوب با چاودار، افزايش وزن زيست
تواند گياهان مورد ارزيابي در تناوب با گياه چاودار مي

اين پديده با . ناشي از تحريك رشد جانبي در آنها باشد
  نتايج حاصل از دستاوردهاي ديگر محققان مانند

Nelson et al. (1996) و Chaichi & Edalatifard (2004) 
  .تطابق دارد

ش ياز ميان گياهان مورد ارزيابي سويا كمترين افزا
ر در کاشت از خود نشان يتوده را همگام با تأخوزن زيست

شتر سويا به مواد يرسد حساسيت بداد به نظر مي
، علت  سرمادوستآللوپاتيك ترشح شده از ريشه گياهان

 ذرت نسبت به زمان كشت واكنش. وقوع اين پديده باشد
 هفته و با ۲داري را نشان داد و پس از گذشت معني

كاهش اثر مواد آللوپاتيك گياهان سرمادوست كمبودهاي 
داري را در رشد رويشي از رويشي را جبران و افزايش معني

 هفته از ۴اين روند افزايشي با گذشت .  خود نشان داد
  .    زمان برداشت گياهان سرمادوست مشاهده نگرديد

  ي كلينتيجه گير

از اين آزمايش، به نظر با توجه به نتايج بدست آمده 
ترشح شده از ريشة گياهان زراعي مواد آللوپاتيك رسد  يم

   از عوامل مؤثريکيتواند به عنوان  ميسرمادوست
   گياهان اوليه  رشد زني و جوانهدر ممانعت و جلوگيري از 

ند، شوسورگوم، ذرت و سويا كه در تناوب با آنها كشت مي
 ياه بعدير در کاشت گين تأخيبا وجود ا. دمطرح گرد

 ر نسبتييا تغيشه يموجب کاهش شدت اثر ترشحات ر

C/Nاي نيز در كاشت  هفته۴بطوريكه تأخير . دي گرد
داري بر خصوصيات رويشي گياهان بعدي تأثير معني

گياهان مختلف زراعي با توجه به خصوصيات . داشت
برند، داراي سر ميه ر آن بژنتيكي و شرايط محيطي كه د

هاي متفاوتي در توليد و آزادسازي مواد توانمندي
تداوم تأثير و مدت . باشندهاي خود ميآللوپاتيك از اندام

زمان الزم براي خنثي شدن اثر مواد آللوكيميكال مترشحه 
باشد و عواملي  از ريشه در گياهان مختلف بسيار متغيير مي

ها، بافت خاك، شرايط انيسمهمانند فعاليت ميكروارگ
توانند بر هاي متفاوت خاک مياقليمي منطقه و رطوبت

مقدار و مدت زمان بقاء آنها در خاك موثر باشد، بنابراين 
  فاصلة كشت محصوالت زراعي از يكديگر در تناوب 

تواند، در ميزان و شدت تأثير مواد آللوكيميكال آزاد مي
 ي انتخاب فاصلة زمانشده بر ديگر گياهان موثر بوده و

كشت مناسب با توجه به خصوصيات ژنتيكي و شرايط 
هرز و كاهش تراكم  اقليمي منطقه، عالوه بر كنترل علف

تواند موجب كاهش تأثيرات منفي اين مواد بر آنها مي
  .محصوالت بعدي گردد

  
  

رصد ظهور گياهچه، سرعت ظهور گياهچه، ارتفاع بوته و  اثرات متقابل گياهان زراعي سرمادوست و گياهان مورد ارزيابي بر د‐ ۲جدول 
  وزن زيست توده

گياهان بهاره مورد    گياهان سرمادوست
  يابيارز

  صفات اندازه گيري شده
  شاهد  گندم  نخود  جو  چاودار

  h ۲۲/۵۵  d ۵۶/۸۳  f ۴۴/۷۰  bc ۹۵  b a ۹۹  اهچهيدرصد ظهور گ
  f ۳۷/۰  c ۵۱/۰  d ۴۵/۰  a ۶۶/۰  a ۷/۰  )تعداد در روز(اهچه يسرعت  ظهور گ

  gh  ۸۲/۶  de۹۳/۷  ef  ۲۹/۷  cd ۶/۸  ab ۳/۹  )سانتي متر(ارتفاع بوته 
  سورگوم

  f   ۵۹/۰  cd ۷۹/۰  de ۷۲/۰  c ۸۱/۰  ab ۸۴/۰  )گرم( وزن زيست توده 
  i  ۲/۴۵  g  ۶۷/۶۵  h ۸۹/۵۳  ef ۴۴/۷۴  c ۹۴  اهچهيدرصد ظهور گ
  f۲۶/۰  e۳۶/۰  e ۳۸/۰  e  ۳۹/۰  d ۴۵/۰  )تعداد در روز(اهچه يسرعت  ظهور گ

  i ۹۱/۵  gh  ۹۳/۶  h  ۴۳/۶  ef ۵۷/۷  bc ۸/۸  )سانتي متر(ارتفاع بوته 
  سويا

  h ۴۱/۰  f ۵۹/۰  g۵۱/۰  fg ۵۷/۰  e ۷۱/۰  )گرم( وزن زيست توده 
  h ۷۸/۵۶  e ۶۷/۷۷  g ۶۷/۶۴  b ۳۳/۹۳  ab ۳۳/۹۸  اهچهيدرصد ظهور گ
  e ۳۵/۰  ab  ۶/۰  de ۴۱/۰  a ۶۴/۰  a  ۶۹/۰  )تعداد در روز(اهچه يسرعت  ظهور گ

  gh  ۶/۶  fg ۱۴/۸  d ۴۳/۷  bc ۶/۸  a ۶/ ۹  )سانتي متر(ارتفاع بوته 
  ذرت

  e ۶۸/۰  de۷۱/۰  e ۷/۰  bc ۷۶/۰  a۸۹/۰  )گرم( وزن زيست توده 
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  ۱۳۸۸، ۳ ، شماره۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۶۰

 

  توده اثرات متقابل گياهان زراعي سرمادوست و تاريخ کشت بر درصد ظهور گياهچه، سرعت ظهور گياهچه، ارتفاع بوته و وزن زيست‐ ۳دولج
  گياهان سرمادوست

  صفات اندازه گيري شده  خ کشتيتار
  شاهد  گندم  نخود  جو  چاودار

  h ۲۲/۴۱  f ۵۶/۶۵  f ۱۱/۵۱  d ۸۳  a ۲۲/۹۷  هاهچيدرصد ظهور گ
  e ۲۵/۰  cd ۴۱/۰  d ۳۸/۰  cd ۴۲/۰  a ۶۳/۰  )تعداد در روز(اهچه يسرعت  ظهور گ

  e  ۲۸/۶  de۹۶/۶  de ۸۷/۶  cd ۷/۷  a ۲/۹  )سانتي متر(ارتفاع بوته 

: خ کشت اوليتار
بالفاصله پس از رشد 

  کيولوژيزيف
  g ۴۳/۰  de ۶۳/۰  f ۵۸/۰  de ۶۵/۰  a ۸۱/۰  )گرم(وزن زيست توده 
  g ۵۶/۵۲  e  ۶/۷۴  f ۳۲/۶۲  c ۸۷  a ۹۷  اهچهيدرصد ظهور گ
  e۲۷/۰  d ۳۸/۰  d ۳۷/۰  b ۵۳/۰    a ۶۳/۰  )تعداد در روز(اهچه يسرعت  ظهور گ

  e ۳۲/۶  bc  ۷۹/۷  de ۷۶/۶  ab ۴/۸  a  ۲/۹  )مترسانتي(ارتفاع بوته 

دو : خ کشت دوميتار
پس از رشد هفته 
  کيولوژيزيف

  e ۶۱/۰  bc ۷/۰  cd۶۳/۰  ab ۷۳/۰  a  ۸۱/۰  )گرم(وزن زيست توده 
  f۴۴/۶۳  c ۶۷/۸۶  e ۵۶/۷۵  b ۷۸/۹۲  a ۵۶/۹۷  اهچهيدرصد ظهور گ
  d ۳۷/۰  b  ۵۴/۰  c ۴۸/۰  a ۶/۰  a  ۶۳/۰  )تعداد در روز(اهچه يسرعت  ظهور گ

  de  ۹۷/۶  ab ۲۵/۸  cd ۵۱/۷  ab ۷۳/۸  a ۲/ ۹  )سانتي متر(ارتفاع بوته 

: خ کشت سوميتار
چهار هفته پس از 

  کيولوژيزيرشد ف
  cd ۶۶/۰  ab۷۷/۰  bc ۷۲/۰  ab ۷۷/۰  a۸۱/۰  )گرم(زيست توده وزن 
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  و وزن زيست توده اثرات متقابل گياهان مورد ارزيابي و تاريخ کشت  بر درصد ظهور گياهچه، سرعت ظهور گياهچه، ارتفاع بوته ‐ ۴جدول 

  گياهان مورد ارزيابي
  صفات اندازه گيري شده  تاريخ کشت

  ذرت  سورگوم  سويا
  f ۸/۵۷  c ۸/۷۴  d ۲۷/۷۰  درصد ظهور گياهچه

  d ۳۱/۰  bc ۴۶/۰  ab ۵۱/۰  )تعداد در روز(سرعت  ظهور گياهچه 
  c  ۸۹/۶  bc۵۸/۷  ab ۷۳/۷  )سانتي متر(ارتفاع بوته 

: تاريخ کشت اول
بالفاصله پسس از 
  رشد فيزيولوژيک

  f ۴۹/۰  bc ۷/۰  cd ۶۶/۰  )گرم(وزن زيست توده 
  e ۴۷/۶۵  b ۴/۸۰  bc ۲۷/۷۸  درصد ظهور گياهچه

  d۳۲/۰  ab ۵۲/۰  ab ۵۲/۰  )تعداد در روز(سرعت  ظهور گياهچه 
  bc ۱/۷  ab  ۹۶/۷  ab  ۱/۸  )سانتي متر(ارتفاع بوته 

دو : تاريخ کشت دوم
هفته پسس از رشد 

  فيزيولوژيک
  e ۵۱/۰  ab ۷۵/۰  ab۷۷/۰  )گرم(وزن زيست توده 

  c۶۷/۷۶  a ۸۷  a ۹۳/۸۵  درصد ظهور گياهچه
  c ۴۴/۰  a ۵۷/۰  a۵۷/۰  )تعداد در روز(سرعت  ظهور گياهچه 

  bc ۴۳/۷  a ۴۸/۸  a ۵۲/۸  )مترسانتي(ارتفاع بوته 

: تاريخ کشت سوم
چهار هفته پسس از 
  رشد فيزيولوژيک

  de ۶۱/۰  a۹/۰  a ۸۲/۰  )رمگ(وزن زيست توده 
  .باشد درصد با آزمون دانکن مي٥دار در سطح احتمال  نشانگر اختالف معنير مشابهيحروف غ               
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